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 1روح اهلل بیگ زاد

 2دکتر جعفر حق پناه

 چکیده

ارس ها و ترک ها بزرگترین بلوک قومی در خاورمیانه به کردها پس از عرب ها ، ف   

درصد جمعیت یعنی حدود چهار میلیون نفر از جمعیت  25در عراق  شمار می آیند.

میلیون نفر  7کشور را کردها تشکیل می دهند و تعداد جمعیت کردها در ایران حدود 

 درصد جمعیت کشور را شامل می شود.   15است که 

ق مطالعه  ابعاد و کم و کیف ارتباطات میان فرهنگی اکراد شمال هدف از این تحقی

نفر از شهروندان کرد زبان استان  200باشد . در این پیمایش  عراق  با کردهای ایران  می

نفر از شهروندان کرد  200کردستان و شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی  و 

تصادفی انتخاب و به سواالت پرسش زبان اقیلم کردستان عراق با روش نمونه گیری 

. نتایج تحقیق نشان می دهد دو گروه مورد تحقیق دارای زبان  اند نامه پاسخ داده

باشند و این امر از عوامل موثر در  یکسان، قومیت ، مذهب و هویت قومی مشترک می

 ارتباطات میان فرهنگی آنان می باشد.
 

 ، زبان ،  هویت  ارتباط میان فرهنگی ، کردها واژگان كلیدي:

                                                      
1
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2
 استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی  

Haghpanah2000@yahoo.com 
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 مقدمه 

شکل  1946فرهنگی در آمریکا در سال  میان مطالعات رسمی در حوزة ارتباطات
را تصویب کرد و به دنبال آن  3خارجی گرفت. در این سال کنگره قانون خدمات

سازمان خدمات خارجی برای آموزش زبان و فرهنگ به دیپلماتهای خارجی تأسیس 
فرهنگی را می توان  میانسازمان، اساساً مطالعه ارتباطات  بدون در نظر گرفتن این شد.

نسبت داد. اگرچه  1959در سال   5خاموش با عنوان زبان 4هال به انتشار کتاب ادوارد 
کار هال تا حدودی به فعالیتهای سازمان خدمات خارجی مربوط می شد، اما وی سعی 

العات بین فرهنگی مطرح کند کرد تا مفاهیم انسانی را هر چند محدود و مختصر در مط
و بنابراین دیدگاهی انسان گرایانه از فرهنگ را در موضوعات ارتباطی بسط و گسترش 

او بعدها در کتاب معروف دیگرش فرهنگ را به طور کلی فرآیندی ارتباطی  .دهد 
 خواند.

 1960ایجاد قوای صلح توسط رئیس جمهور آمریکا، جان اف کندی در اوایل دهة 
فرهنگی و یا به عبارت  میانسبب شد تا عالقة وافری به موضوع ارتباطات میالدی 

های  دیگر آگاهی نسبت به چگونگی فرآیند ارتباط در میان مردمی که از فرهنگ
 گوناگون برخاسته اند، به وجود آید.

فرهنگی یعنی به اشتراک گذاری اطالعات در بین مردم با سطوح مختلفی  میانارتباطات 
و کنترل با زمینه های فرهنگی متفاوت. این زمینه های فرهنگی متفاوت شامل از آگاهی 

هدف (. Alwood,1985:1,3هم تفاوتهای فرهنگی ملی و هم فراملی است )
فرهنگی دستیابی به فهمی کلی از فرهنگها برای شناخت چالش  میانمطالعات ارتباطات 

یان به چگونگی عملکرد های پیش روی این فرهنگ ها است و در این م ها و فرصت
 .افراد در برابر این چالش ها و فرصت ها می پردازد

                                                      
3
.  Foreign Service Act 

4
.  Edward Hall 

5
.  The Silent Language 
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  های فرهنگ یا پاره  با فرهنگ  مردمانی  کند که ظهور می  هنگامی  فرهنگی  میان  ارتباطات
 های ه(  گروJandt, 1995: 408بپردازند ) خود  ارتباط میانبرقراری   به  متفاوت  هویتی

از یکدیگر  جسمی  های و ویژگی  ، زبان دین  همچون  هایی  همشخص  براساس  قومی 
خود  طور آگاهانه  ، به جمعیت  یك  اعضای  هرگاه( Jandt, 1995: 12 ) شوند متمایزمی

و   نماد، معنی  مشترک  نظام  با یکدیگر از یك  در سلوک  بدانند که  گروه  را یك
  .هستند  مشترک  فرهنگی  هویت  هنجاربرخوردارند، دارای

انواع Jandt, 1995: 8).) ها و تمایزها از همسانی  است  ترکیبی  هویت  ، احساس در واقع
صورت زیر  توان به فرهنگی را می المللی و ارتباط میان مصادیق مشترک روابط بین

(اقدامات 3ها  (مبادالت آموزشی، علمی، و همایش2(گردشگری، 1بندی کرد:  دسته
(مهاجرت 5ها، فرهنگ مردم و کارهای هنری،  (رسانه4اسوسی، دیپلماتیك، سیاسی و ج

های بازرگانی و مالی،  (سفرها و مالقات7ای،  (کارگری و کارهای حرفه6و پناهندگی، 
 . (80و 79: 1378)باهنر ، های داوطلبانه سازمان (9(ورزش و 8

ارهای فرهنگی همواره در پی کشف روابط میان زبانها و رفت میانمحققان ارتباطات 
اند و در این میان تالش کرده اند تا ارزش های غالب  فرهنگی در بین فرهنگ ها بوده

 در درون فرهنگ های گوناگون را شناسایی کنند.

فرهنگی جهانی شده است. دوران بلند مدت استعمار  میانامروزه چالش های ارتباطات 
ومی به دنبال داشت. اثرات بسیاری را ـ فارغ از خوبی یا بدی آنها ـ بر جوامع ب

المللی سبب  گسترش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و رشد و افزایش بازارهای بین
تقویت احساسات ملی گرایانه در دنیا شده است. از طرفی افزایش ناگهانی مهاجرت در 
سطح جهان چالش های هویتی عدیده ای را پیش روی دولت ها و ملت ها قرار داده 

 است.

تواند ابزاری  فرهنگی می میاندر موقیت کنونی مطالعات در زمینة ارتباطات بنابراین 
برای ایجاد آگاهی از خویشتن خویش، به وجود آمدن درکی درست از اشتراکات و 

 تفاوت های فرهنگی و در نتیجه آگاهی مشترک با دیگران شود. 
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ری در عرصه زبان و هویت دو جز جدایی ناپذیر در تشکیل زیر ساخت های جوامع بش 
از این رو (153:  1389قمری و حسین زاده. مقاله ، ) روابط اجتماعی و فردی است

زبان همواره نقش مهمی در ایجاد و بیان هویت داشته است که در عصر پست مدرن با 
در  افول برخی نشانه ها ی هویت مانند نژاد ، این نقش مهم تر نیز شده است . لذا

ای قومی ، زبانی و دینی و... است پرداختن به زبان و بحث هویت که شامل هویت ه
در سایه ی همین .بندی آن به دو گونه ملی و زبان قومی نیازمند توجه است  تقسیم

عقاید بوده است که خود فهمی ها و هویت های قومی ، ملی ، مذهبی و زبانی شدت 
  ( 69: 1382)الطایی  یافته است

احساس هویتی که قوم را به عنوان گروهی  هویت قومی، سنت فرهنگی مشترک و 
های  ی بزرگتر مشخص میکند و اعضای هر گروه قومی از لحاظ ویژگی فرعی از جامعه

)حافظ نیا و کاویانی  خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه خود را متمایز می دارد
ی ی بزرگتر که دارا قومیت یا گروه قومی، جمعی است در درون جامعه (20،21: 1385

تبار مشترک واقعی یا خیالی، خاطراتی از گذشته مشترک و دارای تأکیدات فرهنگی بر 
یك یا چند عنصر نمادی )مثل زبان و مذهب( است که بر اساس آنها هویت گروه 

(.اعضای یك گروه قومی متشکل از افرادی  (Burgess 1986 , 54 شود تعریف می
مشترک هستند، همانند میبینند و توسط  است که خودشان را از حیث اینکه دارای تبار

 (127: 1388دیگران نیز چنین در نظر گرفته میشوند )یوسفی و اصغرپور،

های آدمیان از  شود. بینش روابط فرهنگی عمدتا توسط نمادها و از طریق زبان برقرار می
یم. ها یادگیری را بسط ده سازد تا طی قرن شود و ما را قادر می طریق نمادها منتقل می

شود.  ارتباط نمادین اعم از کالمی، غیرکالمی و یا تصویری، از طریق زبان برقرار می
عنوان نماد  های انتزاعی )به سازد تا تجارب خود را در مقوله ها را قادر می زبان، انسان

شادی یا نشانه شر( سازماندهی کند و افکاری را که در موردشان صحبت نشده، ابراز 
های دیگر اعتقاد و  ب، فلسفه، ادبیات، علم، اقتصاد، فناوری و بخشکنند. اخالق، مذه

ویژه  ها، همه به ارتباطات نمادین ـ به دانش بشر همراه با توانایی یادگیری و کنترل آن
 ( 91:  1379زبانی ـ بستگی دارند )ساموار ،
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ای نگارندگان پس از بررسی های الزم تحقیقی در باره ارتباطات میان فرهنگی کرده
ایران با کردهای شمال عراق مشاهده ننمود لیکن نزدیك ترین پژوهش صورت گرفته 
به موضوع مربوط به تحقیقی است که توسط محمد عبدالهی و امید قادرزاده به نگارش 

( و براساس تحقیق مذکور هویت ملی در میان کردها ضعیف بوده 1388در آمده است)
عراق برجسته شده و از هویت های ملی و و هویت قومی درمیان کردهای ایران و 

جهانی پیشی گرفته است.و گرایش به هویت های محلی و خاص گرایی های فرهنگی 
و اجتماعی در میان کردهای هر دو کشور قوی می باشد.و جهت گیری های شناختی و 

 عاطفی و عملی کردها در وحله اول محصور در اجتماع قومی است.
 روش تحقیق

هش حاضر پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه است. روش پژو     
اعتبار ابزار پژوهش با استفاده از نظر خبرگان تایید و برای تایید پایایی از روش روش 

نفر است.  400بدست آمد . جامعه آماری پژوهش  0/82آلفای کرونباخ استفاده و مقدار 
 .استفاده شد SPSSبرای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

 یافته ها ي تحقیق 
 مهمترین یافته های توصیفی پژوهش به شرح زیر است:

 
 . اطالعات جمعیت شناختي پرسش شوندگان ایراني و عراقي1جدول 

 قومیت مذهب زبان سن تحصیالت  

ها
رد

ک
ی  ان

ایر
 

 18 بی سواد کمترین

 مشترک مشترک مشترک
 47 دکتری بیشترین

ها
رد

ک
ی  اق

عر
 

 20 بی سواد ترینکم
 50 لیسانس بیشترین

از بین پرسش شوندگان  ایرانی ، بیشترین سطح سواد دکتری و کمترین سطح سواد بـی  
سواد بود و در بین پرسش شوندگان عراقی، کمترین سطح سواد، بـی سـواد و بیشـترین    

سـال و   47 سال تـا  18ایرانی از   سطح سواد لیسانس بود. همچنین دامنه سنی در گروه
سال را شامل می شد. از طرفی زبان، قومیت و مذهب  50سال تا  20در گروه عراقی از 

 در هر دو گروه مشترک بود.
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 . وضعیت تاهل پرسش شوندگان2جدول       

ــی
نس

ج  ت

 مرد زن
 درصد 3/88 درصد 7/11

هل
تا

 

 متاهل مجرد
 درصد 75 درصد 25

 
 3/88درصـد زن و   7/11نفـر از افـراد نمونـه،     400با توجه به جدول فـوق، از تعـداد    

 درصد بقیه متاهل هستند.   75درصد از کل افراد مجرد و  25درصد مرد هستند.  
 . درصد فراواني پاسخ به هر گویه شاخص روابط میان فرهنگي 3جدول 

 درصد فراوانی پاسخ به هر گویه شاخص روابط میان فرهنگی 
شماره 
 سوال

 خیلی نام گویه
 زیاد

 کم متوسط زیاد
 خیلی
 کم

ــم 1 ــت زانی ــا  یو معاشــرت خــانوادگ یدوس  شــما ب
 ؟استبه چه میزان   کردهای ایرانی/عراقی   

0% 3/3% 3/13% 3/18% 65% 

تـا چـه اندازه اسرار زنـدگی خـود را  با دوسـتان   2
 کنید؟ایرانی/عراقی   خود مـطرح  می

0% 0% 0 % 7/16% 3/83% 

زندگی مشکلی پـیش بیایـد تـا   اگر بـرای شما در  3
-چه میزان از ایرانی ها /عراقـی هـا مشـورت مـی    

 گیرید؟  
0% 0% 3/3% 10% 7/86% 

صحبت و گفتگـو  کردهای ایرانی/عراقی   چقدر با  4
 د؟یدار

0% 3/3% 10% 20% 7/66% 

ـ تا چه م 5 معاملـه  کردهـای ایرانی/عراقـی     بـا   زانی
 د؟دهییانجام م

0% 3/3% 7/6% 7/6% 3/83% 

تا چه میزان فعالیت اقتصادی مشترک با ایرانـی هـا    6
 /عراقی ها  دارید؟

0% 0% 0% 7/6% 3/93% 

ــدورت و    7 ــی   ک ــای ایرانی/عراق ــا کرده ــدر ب  %7/76 %10 %10 %3/3 %0چق
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 ؟اختالف دارید
ــا اداب و رســوم ییآشــنا زانیــم 8 کردهــای  شــما ب

 میزان است؟ چه ایرانی/عراقی   به
7/21% 7/26% 3/28% 3/13% 10% 

احترامــی از ســوی کردهــای آیــا تــا کنــون بــا بــی 9
 اید؟ایرانی/عراقی   مواجه شده

0% 15% 5% 7/1% 3/78% 

تا چه میزیان بـه کردهـای ایرانی/عراقـی   اعتمـاد      10
 دارید؟

7/31% 7/11% 7/36% 7/6% 3/13% 

 
 . بررسي شاخص هاي توصیفي روابط میان فرهنگي 4جدول 

 میانه و انحراف معیار گویه های شاخص روابط میان فرهنگیبررسی میانگین، 
شماره 
 سوال

 میانه میانگین نام گویه
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

1 

میزان دوستی و معاشرت 
خانوادگی شما با  کردهای 
ایرانی/عراقی   به چه میزان 

 است؟

55/1 1 852/0 1 4 

2 

تـا چـه اندازه اسرار زنـدگی 
دوستان خـود را  با 

ایرانی/عراقی   خود مـطرح  
 کنید؟می

17/1 1 376/0 1 2 

3 

اگر بـرای شما در زندگی 
مشکلی پـیش بیاید تا چه 

میزان از ایرانی ها /عراقی ها  
 مشورت 

 گیرید؟می

17/1 1 452/0 1 3 

4 
چقدر با کردهای 

ایرانی/عراقی   صحبت و 
50/1 1 813/0 1 4 
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 گفتگو دارید؟

5 
با کردهای  تا چه میزان

ایرانی/عراقی   معامله انجام 
 دهید؟می

30/1 1 743/0 1 4 

6 
تا چه میزان فعالیت اقتصادی 
مشترک با ایرانی ها /عراقی  

 ها دارید؟

07/1 1 252/0 1 2 

7 
چقدر با کردهای 

ایرانی/عراقی   کدورت و 
 اختالف دارید؟

60/4 5 807/0 2 5 

8 

میزان آشنایی شما با اداب و 
کردهای ایرانی/عراقی   رسوم 

 به چه میزان است؟

90/2 3 298/1 1 5 

9 

احترامی از آیا تا کنون با بی
سوی کردهای ایرانی/عراقی   

 اید؟مواجه شده

70/4 5 646/0 2 5 

10 
تا چه میزیان به کردهای 

 ایرانی/عراقی   اعتماد دارید؟
68/2 3 384/1 1 5 

یت کردی در دو سوی مرز ایران و عراق به نظر می رسد مهمترین شناسه مشترک هو
در کنار زبان مشترک ، مساله آداب و رسوم مشترک میان کردهای ایرانی و عراقی می 
باشد  که این امر باعث  ایجاد اعتماد و تقویت حس اعتماد در حد باال در میان پرسش 

سهولت شوندگان شده است. پیوندهای زبانی و دینی از یکسو و مجاورت جغرافیایی و 
تردد از سوی دیگر باعث شده است که آداب و رسوم مشترک از عوامل اصلی 

 پیوندهای هویتی میان کردهای ایرانی و عراقی باشد. 
در خصوص کم بودن تعامالت اقتصادی بین کردهای عراقی و ایرانی می توان به 

یر عواملی هم چون غیر رسمی بودن حکومت کردستان عراق )اقلیم کردستان ( ، غ
شفاف بودن فرایند ها و مناسبات اقتصادی ، تاثیر پذیری تعامالت و تبادالت اقتصادی 
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از معادالت سیاسی دو سوی مرز  ، فقدان زیر ساخت های الزم اقتصادی در مناطق 
 مرزی و توسعه نیافتگی مناطق کردنشین در دو سوی مرز  اشاره نمود.

 توصیف برخي دیگر از متغیرهاي تحقیق 5جدول 

 دوست ایرانی یا عراقی
 ندارد دارد

 درصد3/33 درصد 7/66

 فامیل ایرانی/ عراقی
 ندارد دارد

 درصد 7/76 درصد 3/23

 سابقه تردد
 ندارد دارد

 درصد 80 درصد 20

 
 

 درصد فراواني پاسخ به هر گویه شاخص روابط میان فرهنگي 6جدول 
 رهنگیدرصد فراوانی پاسخ به هر گویه شاخص روابط میان ف

شماره 
 سوال

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
خیلی 

 کم

1 
من به کرد بودنم افتخار 

 کنم.می
7/66% 3/28% 0% 0% 5% 

2 
کنم گاهی احساس می

  ایرانی/عراقی   ازکردهای 
 متنفرم.

10% 7/6% 3/8% 7/31% 3/43% 

3 

فرهنگ ما کردهای  
ایرانی/عراقی   با فرهنگ 
و شیوه زندگی کردهای 

/ایرانی کامال ً  عراقی
 متفاوت است.

7/21% 3/33% 3/18% 20% 7/6% 

 %7/1 %7/31 %20 %7/16 %30کردهای ایرانی با کردهای  4
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توانند در کنار عراقی می

هم با صلح و آرامش 
 زندگی کنند.

9 

تفکر در مورد خود به 
عنوان عضوی از گروه 
قومی ،در شناسایی و 

 تعیین هویتم اهمیتی ندارد

7/16% 10% 7/16% 20% 7/36% 

10 

چیزهایی را دوست دارم 
که من را عضوی از گروه 
قومی خود می کند و از 
افراد دیگر گروه های 
 قومی جدا می سازد.

3/33% 20% 7/16% 3/13% 7/16% 

12 
دید مثبتی به همه کردها 

 دارم .
3/38% 30% 25% 5% 7/1% 

 
 ه هاي شاخص روابط میان فرهنگيبررسي میانگین، میانه و انحراف معیار گوی 7جدول 

 بررسی میانگین، میانه و انحراف معیار گویه های شاخص روابط میان فرهنگی
شماره 
 سوال

 میانه میانگین نام گویه
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

1 
من به کرد بودنم افتخار 

 کنم.می
52/4 5 930/0 1 5 

2 
کنم گاهی احساس می

  ایرانی/عراقی   ازکردهای 
 متنفرم.

92/3 4 306/1 1 5 

3 
فرهنگ ما کردهای  

ایرانی/عراقی   با 
فرهنگ و شیوه زندگی 

57/2 2 22/1 1 5 
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کردهای عراقی /ایرانی 
 کامال ً متفاوت است

4 

کردهای ایرانی با 
توانند کردهای عراقی می

در کنار هم با صلح و 
 آرامش زندگی کنند.

42/3 3 26/1 1 5 

9 

به  تفکر در مورد خود
عنوان عضوی از گروه 
قومی ،در شناسایی و 
تعیین هویتم اهمیتی 

 ندارد

50/3 4 49/1 1 5 

10 

چیزهایی را دوست دارم 
که من را عضوی از 
گروه قومی خود می 
کند و از افراد دیگر 

گروه های قومی جدا 
 می سازد.

40/3 4 48/1 1 5 

12 
دید مثبتی به گروه قومی 

 خود دارم .
98/3 4 1 1 5 

 
عواملی هم چون ، گسترش کانال ها و شبکه های تلویزیون های ماهواره ای کرد   

زبان، شبکه های اجتماعی و شکل گیری حکومت منطقه ای کردستان عراق )اقلیم 
کردستان(  و ... باعث شده که مرمان کرد در وهله اول خودشان را با هویت قومی )کرد 

یی افتخار کنند به گونه ایی که در میان پرسش بودن( معرفی نموده و به آن در حد باال
شوندگان هویت قومی و افتخار به کرد بودن از شدت و برجستگی باالیی برخوردار 

 .است و هویت قومی در صدر ترجیهات آنان جای گرفته است
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 نتیجه گیري
 

ت. به با عنایت به این که یکی از مهم ترین مولفه ها در ارتباطات میان فرهنگی زبان اس
گونه ای که برخی تمایز انسان را در ناطق بودن وی می دانند و از همین نقطه است که 
اجتماعات انسانی شکل می گیرد و ارتباطات بین انسان ها آغاز می شود , از این رو 

ی جنبه های فرهنگ از خویشاوندی ،  همه توانایی برقراری ارتباط از طریق زبان,
وادگی گرفته تا علم و تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می سیاست، مذهب و زندگی خان

(وبه همین لحاظ زبان در توانایی ما برای سازگاری سریع و موثر با  1375 :ثالثی) دهد
مقتضیات جدید، نقش تعیین کننده ای دارد و چون زبان اکراد ایرانی با کردهای شمال 

د که یکی از عوامل مهم در عراق یکسان و مشترک می باشد می توان نتیجه گیری نمو
 ارتباط  بین فرهنگی این دو گروه زبان کردی است .

با توجه به اینکه دو گروه مورد تحقیق دارای زبان یکسان، قومیت و مذهب مشترک    
هستند و یافته های تحقیق نیز نشان می دهند دارای هویت قومی مشترک می باشند و 

باشد و با توجه به اینکه در  میان فرهنگی آنان میاین امر از عوامل موثر در ارتباطات 
 بین هر دو گروه دیدگاه مثبتی به گروه قومی کرد وجو دارد و نتایج تحقیق نشان 
می دهد که اکثر افراد نسبت به گروه قومی خود دید مثبتی داشته وچیزهایی را دوست 

شوندگان معتقد بوده  دارند که آنان را به عنوان یك کرد معرفی می نماید و اکثر پرسش
اند که کردهای ایرانی می توانند با کردهای عراقی در کنار هم با صلح و آرامش زندگی 
کنند ، این عوامل نشان دهنده این است ارتباطات میان فرهنگی بین دو گروه از لحاظ 

بوده و از اشتراکات موجود می توان در این راستا بهره  گسترشکمی و کیفی قابل 
 گرفت.

ه نظر می آید روابط بین فرهنگی دو گروه مورد مطالعه همچنان گسترده خواهد بود و ب
رسانه های جدید به ویژه تلویزیون های ماهواره ای کرد زبان و فضای مجازی این 
ارتباط را تقویت نموده اند و موانع سیاسی  هم نمی تواند تاثیری منفی بر روی آن 

این پدیده نگاه شود و در صورت عدم ساماندهی این  بگذارد و نباید با دید امنیتی به
روابط می تواند پیامدهای منفی سیاسی و امنیتی برای کشور داشته باشد لذا پیشنهاد 
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شود به دلیل وجود پیوندهای فرهنگی مشترک بین کردهای کشور با کردهای شمال  می
ی و آموزش عالی عراق ، ظرفیت سازی و  توانمند سازی نهاد های فرهنگی ، رسانه ا

کشور برای جذب نخبگان فرهنگی کردستان عراق و استفاده از گرایش مثبت کردهای 
عراقی، مدنظر مسوالن کشور قرار گرفته و برنامه ریزی الزم جهت استفاده از اشتراکات 

 موجود و تعامالت فرهنگی با کردستان عراق در دستور کار قرار بگیرد.
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